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Estudo 093 

2. O Trabalho dos Entes Atômicos (Continuação) 

Continuemos nosso estudo do trabalho dos Entes atômicos. A chave para entendimento das 
ligações entre esquemas, cadeias e rondas está oculta no fato de que entre o número que 
corresponde a um globo de uma cadeia e sua cadeia correspondente existe um canal de 
comunicação e relacionamento, através do qual influências são trocadas. O mesmo acontece 
entre uma cadeia de globos e um esquema que tenha o mesmo número da cadeia. 
Exemplifiquemos. Dentro de uma cadeia de globos (sabemos que um esquema se renova sete 
vezes durante um Sistema Solar, sendo cada renovação uma cadeia, ou melhor dizendo, uma 
encarnação do Logos Planetário), existem sete globos de matérias diferentes, conforme a 
cadeia. Esses globos são denominados numericamente ou através de letras. C. W. Leadbeater 
usa letras e o Mestre Tibetano utiliza números. Uma ronda é a passagem da atenção do Logos 
Planetário do esquema por todos os sete globos da cadeia, sucessivamente. A distribuição das 
matérias constituintes dos sete globos varia em função do número da cadeia. Sabemos que no 
atual Sistema Solar a meta de conquista para as humanidades é a matéria do plano átmico ou 
espiritual. Logo os globos são constituídos de matérias variando da física até a átmica. 

Apresentamos a seguir uma tabulação dessas matérias em função das cadeias: 

Número da 
cadeia 

Distribuição das matérias mais densas dos globos 

1ª e 7ª 
cadeias 
(n°. 1 e 7) 

globos 1 ou A e 7 ou G de matéria átmica, globos 2 ou B e 6 ou F de matéria 
búdica, globos 3 ou C e 5 ou E de matéria mental superior e globo 4 ou D de 
matéria mental inferior 

2ª e 6ª 
cadeias 
(n° 2 e 6) 

globos 1 ou A e 7 ou G de matéria búdica, globos 2 ou B e 6 ou F de matéria 
mental superior, globos 3 ou C e 5 ou E de matéria mental inferior e globo 4 ou 
D de matéria astral 



3ª e 5ª 
cadeias 
(n°. 3 e 5) 

globos 1 ou A e 7 ou G de matéria mental superior, globos 2 ou B e 6 ou F de 
matéria mental inferior, globos 3 ou C e 5 ou E de matéria astral e globo 4 ou D 
de matéria física, podendo ser puramente etérica ou densa 

4ª cadeia 
(n°. 4) 

globos 1 ou A e 7 ou G de matéria mental inferior, globos 2 ou B e 6 ou F de 
matéria astral e globos 3 ou C, 4 ou D e 5 ou E de matéria física, podendo ser 
apenas etérica ou densa. 

Percebemos que as cadeias vão se adensando até o máximo, na 4a. cadeia, para em seguida 
perderem densidade. Embora se emparelhem duas a duas, exceto na quarta, quanto às 
matérias, contudo a vivência das unidades de vida e a qualidade das matérias diferem entre a 
descida para o mais denso e a subida, ou seja, entre a primeira e a sétima cadeias, entre a 
segunda e a sexta e entre a terceira e a quinta. Embora exista a matéria mais densa para cada 
globo, todavia eles são revestidos de matéria mais elevada, até a adi ou divina. Exemplificando: 
a Terra está na quarta cadeia e é o quarto globo ou o D, então estamos imersos em matéria 
física (etérica e densa), astral, mental inferior, mental superior, búdica, átmica, monádica e adi; 
os globos 1 ou A e 7 ou G da cadeia terrestre (a nossa) são formados de matérias mental inferior, 
mental superior, búdica, átmica, monádica e adi. 

Assim percebemos claramente as imensas possibilidades para aqueles que decidem e se 
esforçam para mais rápida evolução, pois podem viver experiências nas matérias mais sutis e 
devidamente preparadas para tal, uma vez que já tenham conquistado o controle pleno das 
matérias mais densas. Mestre Tibetano faz alusões a esse tipo de experiência por parte de Egos 
avançados, com permanência em globos sutis, no intervalo entre encarnações na Terra. 
Incluem-se nessas experiências as influências por energias de raios, quando o Iniciado as 
necessita. Esses globos atualmente existem e estão localizados próximos da Terra, sendo os dois 
físicos puramente etéricos, formando os três físicos juntamente com a Terra. É óbvio que é 
impossível aos telescópios (e aos radiotelescópios) detectarem esses globos de matéria sutil. 

A vinculação existente entre os esquemas da Terra e de Vênus está oculta nessa relação 
numérica. O Mestre afirma que o magno acontecimento conhecido como a chegada dos 
Senhores da Chama, provenientes do esquema de Vênus, ocorreu em um momento de 
misterioso alinhamento entre um globo, sua cadeia correspondente e o esquema de número 
similar. Esse importantíssimo evento foi realizado durante a terceira raça-raiz da quarta ronda. 
Analisemos essas relações numéricas. A Terra é o quarto globo da quarta cadeia terrestre e está 
dentro do quarto esquema do Sistema Solar, sendo a ronda atual a quarta, donde o alinhamento 
numérico com base no número quatro três vezes: globo-ronda, globo/ronda-cadeia e 
globo/ronda/cadeia-esquema. Vemos no VII diagrama na página 327 do Tratado sobre Fogo 
Cósmico que a Terra, o quarto globo, recebe influência do segundo globo, que está regido por 
Vênus. Como as energias geradas pelas cadeias e seus globos perduram no tempo e no espaço, 
as energias geradas pelo quarto globo da quarta cadeia do esquema de Vênus alinharam-se 
agora com o quarto globo (a Terra) da quarta ronda da quarta cadeia do quarto esquema. 
Explicamos isso, porque atualmente o esquema de Vênus está na quinta cadeia e o planeta 
Vênus é o quinto globo. Então, quando chegou esse momento de altíssima importância para o 
nosso Logos Planetário, o momento de sua "encarnação física", necessária para acelerar sua 
evolução cósmica, o que implicava na implantação da autoconsciência na raça realmente 
terrestre, a raça primogênita (devemos lembrar que a raça lemuriana, embora a terceira, foi a 
primeira densa e realmente humana da cadeia terrestre e a atlante foi constituída em sua 
grande maioria de Egos oriundos da cadeia lunar), chegaram os Senhores da Chama liderados 
por SANAT KUMARA, juntamente com os ANJOS SOLARES no plano causal, para a 
INDIVIDUALIZAÇÃO do homem lemuriano. O trabalho do ANJO SOLAR ao construir o LOTO 



EGOICO no plano causal tinha de ser acompanhado pelo trabalho estimulador dos Senhores da 
Chama (os KUMARAS) no plano físico, os quais implantaram a chispa da mente naqueles 
cérebros rudimentares. Assim, com a chegada dos ANJOS SOLARES, de SANAT KUMARA e seus 
KUMARAS e a individualização da terceira raça-raiz, o nosso LOGOS PLANETÁRIO conseguiu 
"encarnar fisicamente". Lembramos que os KUMARAS são citados no Antigo Testamento 
(Gênesis) sob o nome de Filhos de Deus. 

Dentro do que foi explanado hoje há muito assunto para reflexão e conclusões muito úteis e 
com potencial acelerador da evolução. No próximo estudo passaremos mais informações sobre 
o SENHOR DE VÊNUS, o Logos de Vênus, tão ligado ao nosso Logos Planetário e 
consequentemente a todos nós, que constituímos a humanidade e ao reino Dévico. 

Estudo 094 

2. O trabalho dos Entes Atômicos (Continuação) 

Continuemos nosso estudo dos Homens Celestiais e seu trabalho. A evolução desses grandes 
Seres não se processa de forma igual nem com a mesma velocidade. Assim como os homens, 
suas células, evoluem com taxas de evolução bem diferentes, Eles igualmente diferem. Embora 
repetindo, temos no Senhor Maitreya um exemplo clássico e inigualável de evolução 
ultrarápida, pois, tendo se individualizado na terceira sub-raça lemuriana, alcançou em três 
raças-raiz a posição que atualmente ocupa, de Bodisattwa, Instrutor de homens e Anjos (Devas) 
e de Iniciador nas primeira e segunda Iniciações Planetárias, sem falar nas outras funções que 
exerce dentro do Sistema Solar, como a de Portador das energias do Cavaleiro da Paz, um Ser 
Cósmico, com o qual teve contacto direto. 

Importante se faz enfatizar que Esses Homens Celestiais do nosso Sistema Solar enfrentam 
problemas diferentes, o que nos impede de avaliar corretamente o trabalho já realizado por Eles 
e sua posição na escalada evolutiva cósmica. É dito que o Logos do esquema de Vênus é o que 
está mais adiantado, por estar na quinta cadeia e quinta ronda. Todavia as coisas não são bem 
assim. Assim como na evolução humana podemos observar três linhas maiores de evolução e 
quatro menores em processo de fusão em uma das maiores, ou seja, as linhas dos raios de 
aspecto: Vontade, Amor-Sabedoria-Razão Pura e Inteligência Ativa e as dos raios de atributo: 
harmonia pelo conflito, conhecimento/ciência, idealismo/devoção e organização/magia 
cerimonial, o mesmo acontece com os Logoi Planetários. O Senhor de Vênus não está na linha 
dos raios maiores, estando ainda num dos raios de atributo, onde também se encontra o nosso 
Logos Planetário. Realmente sabemos que o Logos de Vênus exerce a função de centro do quinto 
raio (centro frontal), estando pois no quaternário logoico. 

A pergunta que está sob análise e estudo no momento refere-se a esquemas, cadeias, rondas e 
raças-raiz. Cadeias, rondas e raças-raiz são para os Logoi o que as encarnações são para o 
homem. Essa comparação facilita um pouco o entendimento dos ciclos evolutivos dessas 
excelsas Entidades, sejam um Logos Cósmico, um Logos Solar ou um Planetário. Helena P. 
Blavatsky já disse que na evolução de um Sistema Solar há ciclos maiores e menores, podendo-
se dizer o mesmo de um Logos Planetário, um homem e um átomo. Com isso temos de fazer 
uma outra observação, de natureza numérica: 

Os ciclos evolutivos dos grandes Seres podem ser classificados em três grupos principais, cada 
grupo dividindo-se sete vezes, um sem número de vezes. 

Para um Logos Solar temos: 



• Cem anos de Brahma (311 trilhões e quarenta bilhões de anos terrestres) 

• Um ano de Brahma (3 trilhões cento e dez bilhões e quatrocentos milhões de anos 
terrestres) 

• Um dia de Brahma (8 bilhões e seiscentos e quarenta milhões de anos terrestre) 

Esses períodos já foram calculados pelos pesquisadores indus, sendo a duração de um Sistema 
Solar e se encontram na página 59 do Tratado sobre Fogo Cósmico. 

Em relação aos Logoi Planetários, temos os seguintes ciclos análogos: 

• Um esquema planetário (dura um Sistema Solar) 

• Uma cadeia planetária (uma encarnação), num total de sete 

• Uma ronda planetária (uma mudança de enfoque do Logos numa encarnação, também num 
total de sete para cada cadeia 

Dentro de uma ronda temos ainda ciclos menores, que podemos ver como encarnações do 
Logos, porém de uma forma totalmente diferente de uma encarnação do homem. São os 
seguintes: 

• Período em que um globo está plenamente ativo, quando o Logos enfoca sua atenção nesse 
globo, como agora o nosso está enfocado na Terra 

• Período de uma raça-raiz, ou seja, dentro de um globo, o Logos se preocupa com uma 
especial qualidade da humanidade sob sua responsabilidade 

• Período de uma sub-raça, quando, numa raça-raiz, o Logos cuida de desenvolver um aspecto 
da qualidade da raça-raiz 

•Período de uma ramificação de uma sub-raça, em que o Logos quer aperfeiçoar sob um 
determinado ângulo um aspecto da qualidade da raça-raiz. 

Percebemos nitidamente e sem margem de dúvida o aprofundamento e a atitude 
discriminadora (no sentido de dividir para melhor entender e aperfeiçoar) do Logos, sendo óbvio 
que posteriormente Ele terá de sintetizar tudo o que conquistar. Temos um exemplo claro e 
facílimo de entender nas nossas faculdades. Um curso superior compõe-se de vários períodos 
de seis meses, sendo que em um o estudante se dedica a determinados assuntos de uma 
matéria, para dominá-los e no seguinte utilizá-los em uma etapa mais profunda da matéria e 
assim ele prossegue, até se tornar um profissional no ramo que escolheu, quando terá de fazer 
uso de todos os conhecimentos conquistados, na sua vida prática. De forma análoga, o Logos 
Planetário efetua seu aprendizado cósmico, etapa por etapa, ou período por período, até 
concluir seu curso e se diplomar no final do Sistema Solar. É lógico que devemos fazer as devidas 
diferenças de amplitude e de natureza, nessa analogia com o processo de um Logos. 

Esse assunto é muito valioso para reflexão e meditação, pois é muito útil para a extração de 
conceitos abstratos, que, se devidamente trabalhados e inter-relacionados, poderão conduzir a 
conclusões muito importantes na escalada evolutiva, uma vez que, com a intensa utilização da 
mente abstrata (onde está localizado o Ego ou a Alma), a intuição (sentido do corpo búdico) 
poderá ser ativada e informações de alto interesse serão passadas para o cérebro físico. 



No próximo estudo continuaremos nosso estudo, com informações mais ligadas ao homem, 
dentro desse mesmo enfoque. 

Estudo 095 

2. O Trabalho dos Entes Atômicos (Continuação) 

Procuraremos hoje explicar com fatos objetivos e de maior facilidade de entendimento como é 
a manifestação de um Logos Planetário em suas diversas áreas de atuação, através das quais Ele 
adquire experiência, exercita-se e evolui. Ao analisarmos o comportamento do Logos por meio 
de uma raça-raiz, devemos lembrar que o conjunto de seres humanos e Dévicos em um planeta 
constitui o corpo vital de um Logos Planetário, enquanto o conjunto de vidas menores de um 
planeta (que inclui os corpos físicos dos homens e dos Devas e os outros reinos da Natureza) 
forma Seu corpo físico denso, podendo ser dividido em dois grupos: 

• as vidas que estão no arco evolutivo (de ascensão), como as do reino animal 
 
• as vidas que estão no arco involutivo (de descida para o mais denso), como as formas de 
matéria elemental, dentro da esfera de influência do Logos, as quais, no todo, conformam, 
como já foi dito, o corpo de expressão do espírito do planeta, também chamado a entidade 
planetária. Sua posição evolutiva em relação ao Logos Planetário é análoga à dos diversos 
seres elementais que constituem os corpos físico, astral e mental do homem, sendo também, 
como todos os seres manifestados em constante evolução, de natureza tríplice, embora em 
descida para o mais denso (denominado ciclo involutivo). Em consequência, os homens e os 
Devas (não considerando entre estes últimos os Construtores menores) constituem a ALMA 
do Homem Celestial. Outras vidas tomam parte em seu CORPO, porém, levando em conta a 
divisão do Tratado sobre Fogo Cósmico em duas partes, estamos interessados no corpo e na 
Alma. O corpo expressa o fogo da matéria e a Alma o fogo da mente. Os Devas são operadores 
dentro da ativa mente universal, em troca os homens são considerados manásicos ou mentais 
num sentido diferente. Os homens constituem a ponte ou ligação ou meio de comunicação 
com a essência e os Devas fazem o mesmo com a matéria. Obviamente o Mestre Tibetano, 
quando usou a palavra ALMA no atual contexto, foi nesse sentido de ligação, pois sabemos 
perfeitamente que a ALMA ou EGO do Logos Planetário encontra-se no plano causal cósmico, 
portanto muito distante em termos de matéria sutil da área de atuação do homem, que ainda 
se encontra atuando no plano físico cósmico e em subplano bem baixo. O homem atua no 
corpo físico etérico ou vital do Logos, sendo daí que as experiências vividas são levadas, via 
corpos astral e mental cósmicos, à ALMA do Logos Planetário, assim como as experiências 
vividas pelo homem em corpo físico são levadas, via corpos etérico ou vital, astral e mental, 
à Alma humana. Concluindo, podemos dizer que os homens e os Devas, como seres 
pensantes, são o corpo etérico ou vital do Logos e a ponte para a ALMA Logoica, sendo os 
Devas a ponte para matéria e os homens a ponte em sentido inverso. Os reinos elementais 
formam a parte densa do corpo logoico, a qual não é um princípio. Não podemos esquecer 
que a parte densa do corpo físico logoico é constituída pelas matérias dos planos físico, astral 
e mental do nosso esquema. Portanto os homens são a ponte pela atuação nas matérias 
acima da búdica, sendo isso uma razão para acelerarmos a nossa evolução no sentido de 
aprendermos a atuar com bastante desembaraço e domínio nessas matérias sutis. Só assim 
seremos de mais utilidade para o Logos. 

Se associarmos os ciclos dos Logoi Solar e Planetários com a Mônada humana, teremos as 
seguintes correspondências: 



• O Grande Ciclo da Mônada humana, correspondendo aos cem anos de Brahma (uma 
encarnação do Logos Solar e sete encarnações dos Logoi Planetários) 

• O ciclo do Ego ou Alma (subciclos da Mônada) 

• ciclo da Personalidade (subciclos do ciclo do Ego). 

Esses conceitos abrem um vastíssimo campo para pesquisa, reflexão, estudo e comparações, 
quando encaixamos esses ciclos do Ego e da Personalidade dentro dos ciclos mais amplos do 
Logos Planetário, procurando descobrir o grau de evolução do homem nas diversas raças-raiz, 
rondas e cadeias. Muitas conclusões valiosíssimas poderão ser extraídas desses estudos, que em 
muito irão clarear a nossa visão do universo em seu aspecto espiritual. Todo esforço nesse 
sentido será compensador. Há conceitos fundamentais regendo o assunto, os quais devem ser 
considerados detidamente. 

Os ciclos da manifestação da personalidade humana se sucedem em grupos de quatro e sete, 
obedecendo a sequência comum evolutiva: 

• Diferenciação - o processo de descida ao mais denso ou involutivo, o Uno convertendo-se 
nos muitos, o homogêneo transformando-se no heterogêneo. 

• Equilíbrio - o processo de reajuste cármico. 

• Síntese ou espiritualização - os muitos voltando a ser o Uno. 

• Obscurecimento ou libertação - o fim do processo evolutivo ou a libertação do Espírito ou 
Mônada dos grilhões da matéria. 

Pelo acima dito percebe-se que nem todas as encarnações físicas têm a mesma importância. 
Algumas, sob o ponto de vista do Ego, são insignificantes e outras de grande valor. Algumas 
encarnações físicas possuem, para a Mônada humana em evolução, a mesma importância que 
uma encarnação em um globo ou raça-raiz tem para um Logos Planetário. Para outras 
encarnações a importância é relativa e bem menor, assim como o é para um Logos a encarnação 
em uma ramificação de raça-raiz. 

Por causa do pequeno e insuficiente grau de evolução do homem médio, mui pouco são 
consideradas as encarnações ou ciclos astrais (os períodos passados no plano astral, não só entre 
mortes físicas, como também aqueles passados em globos astrais da cadeia, quando o Logos 
neles enfoca sua atenção ou, em outras palavras, quando neles encarna). Contudo não se pode 
abrir mão delas, pois, frequentemente, são mais importantes que as físicas. Em seu devido 
tempo compreender-se-á melhor o significado dos ciclos astrais e sua relação com os ciclos 
físicos. Quando for compreendido com clareza e sem margem de dúvidas, que o corpo físico não 
é um princípio, porém que o princípio kama-manásico (desejo-mente, que domina a grande 
maioria da humanidade atualmente) é o mais vital para o homem atual, então o período ou ciclo 
em que o homem atua no quinto subplano astral (fundamentalmente o subplano kama-
manásico), ou seja, quando prevalecerem seu corpo astral matéria do quinto subplano, terá sua 
devida importância. Isso é óbvio, porque o quinto subplano astral é onde manas começa a se 
separar de kama ou desejo, iniciando o homem a transferência de polarização do plano astral 
para o mental, transferência essa que será mais forte, quando prevalecer a matéria do quarto 
subplano astral, bastando para se entender isso lembrar que o quarto subplano mental é o 
ponto de transferência da polarização do mental inferior para o causal, onde reside o Ego. As 
ações nos planos se interferem. 



Como sempre irá ocorrer, devido ao aprofundamento do nosso estudo, os conceitos acima 
expostos devem ser refletidos e meditados o máximo possível, uma vez que constituem base 
para o que vem em seguida. No próximo estudo prosseguiremos com os ciclos do Ego e da 
Mônada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudo elaborado por Geraldo Novaes. O conteúdo está registrado na Fundação Biblioteca 

Nacional do Ministério da Cultura do Governo Brasileiro sob o nº 347240, folha 400 do livro 

639 sob o título "Os Fogos Sustentadores do Universo”. 

 

 


